
Druk Nr 33212016 

Projekt z dnia 28 listopada 2016 r. 

AUTOPOPRAWKA NR 2 

PREZYDENTA MIASTA EODZI 

z dnia 7 grudnia 2016 r. 

do projektn uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi zmieniajqcej uchwal~ w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2016-2040 

W projekcie uchwaty Rady Miejskiej w todzi  zmieniajqcej uchwalq w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta todzi na lata 2016-2040 wprowadzam 

nastqpujqce zmiany: 

1. Dokonuje siq zmiany Zalqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta 

Lodzi na lata 2016-2040. 

2. Dokonuje siq zmiany Zaiqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqb na lata 2016-2019 i lata 

nastqpne. 

3. Dokonuje siq zmiany Zatqcznika Nr 3 - Objainienia przyjqtych wartoSci w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej (WPF) miasta Lodzi na lata 2016-2040. 

W zwiqzku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki wprowadza siq jednolity tekst: 

- Zalqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta todzi na lata 

20 16-2040, 

- Zaiqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqt na lata 2016-2019 i lata nastqpne, 

- Zaiqcznika Nr 3 - Objainienia przyjqtych wartoici w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

(WPF) miasta Lodzi na lata 2016-2040. 



Uzasadnienie 

do autopoprawki Nr 2 do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi zmieniajqcej uchwalq 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2016-2040 
(Dmk Nr 33212016, projekt z dnia 28 listopada2016 r.) 

Autopoprawka uwzglqdnia: 

- Zmiany Zalqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Lodzi na 
lata 2016-2040 wynikajqce z: 

1. Zmian bqdqcych nastqpstwem zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi 
na2016 r. dokonanych Zarzqdzeniami Prezydenta Miasta Lodzi, przyjqtymi do dnia 
przekazania niniejszej autopoprawki. 

2. Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawkq Nr 2 do projektu uchwaly w sprawie 
zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta todzi na 2016 rok (Druk Nr 33112016, 
projekt z dnia 28 listopada 2016 r.). 

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartoici 
przyjqte w wieloletniej prognozie finansowej i budiecie powinny by6 zgodne co najmniej 
w zakresie wyniku budzetu oraz przychod6w i rozchod6w. 

3. Zmian w wydatkach biezqcych i majqtkowych objqtych limitem art. 226. ust 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia 
niniejszq autopoprawkq w Zalqczniku Nr 2 oraz ich skutk6w w latach 2017-2040. 

- Zmiany Zaiqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqt na lata 2016-2019 i lata nastqpne: 

Zmiana w czqici 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania miqzane 
z programami realizowanymi z udzialem Srodkbw, o ktblych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 
i 3 nstawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego: 

Wprowadza siq przedsiqwziqcie pn. ,,Projekt >>Mobilni na rynku europejskim<<". Zadanie 
realizowane bqdzie na podstawie umowy finansowej zawartej pomiqdzy Fundacjq Rozwoju 
System~ Edukacji (FRSE) a Miastem t o d i .  Beneficjentem projektu jest Zesp61 Szk61 
Gastronomicznych w Lodzi. 

Wprowadza siq przedsiqwziqcie pn. ,,Projekt >>MobilnoSC kadry impulsem do rozwoju<<". 
Zadanie realizowane bqdzie na podstawie umowy finansowej zawartej pomiqdzy Fundacjq 
Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) a Miastem L6di. Beneficjentem projektu jest Specjalny 
Okodek Szkolno - Wychowawczy nr 6 w Lodzi. 

Zmiana w czqSci 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne nii 
wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,L6dzki rower miejski". Zmiana wynika z oszczqdnoSci 
zwiqzanych z rozliczeniami pomiqdzy Zarzqdem Dr6g i Transportu i operatorem systemu 
t6dzki Rower Publiczny (Nextbike Polska Sp. z 0.0). 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Wydatki w zakresie transportu zbiorowego". Zwiqkszenie 
Srodk6w zapewni finansowanie wydatkow w zakresie dystrybucji biletow i przewozow 
specjalnych. 



Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Realizacja zadan zwiqzanych z przygotowaniami do 
organizacji EXPO 2022". Zmiana wynika z koniecznoici zabezpieczenia w WPF kwoty 
niezbednej do realizacji zamowienia dotyczqcego koncepcji udzialu todzi i EXPO 2022 
w Pawilonie Polskim na EXPO 2017 w Astanie. Zarnowienie ma by6 wykonane w ramach 
wiqkszego postqpowania na araniacjq cakego Pawilonu Polski, realizowanego przez PARP. 
Miasto ma peknid. role wsp6lzamawiajqceg0, odpowiedzialnego za czqS6 dedykowanq todzi 
i EXPO 2022. Zmianie ulegajq t a k e  kqczne naklady finansowe oraz limity zobowipati. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego". Zwiqkszenie 
wynika z koniecznoSci zapewnienia wkkadu wiasnego w zwipku z przyznanq dotacjq 
z WFOS~GW. 

Zmiana w przedsiqwziqciu pn. ,,Przedkuzenie al. Wlokniarzy od DKI, na p6lnocny zachod do 
wqzka "Aleksandrow L" (S14)". Wprowadzenie zmian wynika z koniecznoSci dostosowania 
limitow wydatkow w poszczeg6lnych latach do wniosku o dofinansowanie. 

- Zmiany Zatqcznika Nr 3 - Objainienia przyjqtych wartoici w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej (WPF) miasta Eodzi na lata 2016-2040 bqdqce nastqpstwem planowanych 
do wprowadzenia niniejszq autopoprawkq zmian w Zalqczniku Nr 1. 




































































































































































